
Innbrot í bíla

Á árunum 2006-2010 voru 3.331 innbrot í bíla

eða 666 að meðaltali á ári. Þó nokkur aukning

varð á árinu 2009 en þá voru brotin 834 eða 32%

fleiri en árið á undan. Þessi þróun gekk svo til

baka árið 2010 en þá voru brotin um 600, rétt

eins og árin 2006-2008. Á árunum 2006-2009

voru um 90% brotanna á höfuðborgarsvæðinu en

þetta hlutfall fór niður í 84% árið 2010. Innbrot í

bíla er fjórðungur allra innbrota sem framin voru

árið 2010. Tölur miðast við að vettvangur sé

skráður.

Þróun það sem af er ári

Á mynd 2 má sjá að fjöldi hegningarlagabrota í

mars var 1.025. Það eru fleiri brot en fyrstu tvo

mánuðina á undan en þá voru þau rúmlega 900.

Ef skoðaður er samanburður á fjölda brota í mars

2010 og 2011 þá voru þau 24% færri. Þó nokkrar

sveiflur voru á fjölda brota á milli fyrstu mánaða

áranna 2009 og 2010.

Að meðaltali voru 92 hraðakstursbrot á dag í

janúar til mars 2010 en aðeins 52 á sama tíma í

ár. Þannig hefur brotunum fækkað um 42%

miðað við sama tímabil í fyrra. Svipaða sögu er

að segja um innbrot en þeim fækkaði um 41%

eða úr 9 brotum að meðaltali á dag fyrstu þrjá

mánuði ársins 2010 niður í 5 á dag það sem af er

þessu ári. Í flestum brotaflokkum voru færri brot

fyrstu þrjá mánuði ársins en á sama tíma í fyrra

að undanskildum ölvunar- og fíkniefnabrotum en

þar varð lítilsháttar aukning. Ef skoðuð er þróunin

frá janúar til mars síðastliðin þrjú ár þá hefur

eignarspjöllum, þjófnaði auk innbrota fækkað en

meiri sveiflur voru í hinum brotaflokkunum.

Mynd 1. Innbrot í bíla árin 2006-2010.

Mynd 2. Fjöldi hegningarlagabrota 2009, 2010 og það sem af er ári 2011 

greint eftir mánuðum.
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Hegn. 2011 Hegn. 2010 Hegn. 2009

Jan.-mars’09 Jan.-mars ‘10 Jan.-mars’11

Hraðakstursbrot 5.909 8.254 4.760

Þjófnaðarbrot 1.200 1.103 906

Eignaspjöll 790 722 581

Innbrot 967 766 450

Ölvun við akstur 330 268 276

Fíkniefnabrot 326 312 365

Líkamsárás (217.-218. gr.) 270 286 250

Tafla 1. Fjöldi í helstu brotaflokkum í janúar- mars 2009, 2010 og 2011.


